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FORKORTELSER

I nærværende bog anvendes så få forkortelser som muligt. Dog benyttes de
mest almindelige danske forkortelser: bl.a., ca., dvs., evt., fx, jf., kap., km,
osv., red., s. og udg.

Derudover bruges generelt følgende forkortelser: A.o. 1992 for “Den
Autoriserede Oversættelse af Det Gamle og Det Nye Testamente af 1992”,
e.v.t. for “efter vor tidsregning”, f.v.t. for “før vor tidsregning”, log. for “lo-
gion/logia”, m. par. for “med paralleller”, op. cit. for opere citato (“i det (al-
lerede) citerede værk”) samt v. for “vers”.

Derimod skrives ord som “følgende” (f./ff.), “ifølge” (if.), “med mere”
(m.m.), “og andre steder” (o.a.st.), “sammenlign” (sml.) og “århundrede”
(årh.) helt ud. Det samme gælder “Den Jødiske Bibel” (DJB, dvs. Det
Gamle Testamente (GT)) og “Det Nye Testamente” (NT).

Et særligt kapitel udgøres af betegnelserne på de jødiske bibelske og ny-
testamentlige skrifter, De Gammeltestamentlige Apokryfer (jf. Gads Bibel
Leksikon (GBL), 1998, 1, 34-35), De Gammeltestamentlige Pseudepigra-
fer (jf. GBL, 1998, 2, 197), De Apostolske Fædre (jf. GBL, 1998, 1, 39),
Qumran- eller Dødehavsskrifterne, Filons og Josefus’ værker, kirkefædrenes
skrifter, græske og latinske forfatteres værker samt den rabbinske litteratur.
Her er det hovedreglen, at alle skrifters navne skrives helt ud, når de omtales
i bogens løbende tekst. Når de derimod anvendes til betegnelse af en be-
stemt tekst, fx Matt 28,16-20, anvendes generelt følgende forkortelser:

Når det gælder de bibelske skrifter, anvendes Det Danske Bibelselskabs
forkortelser, der er angivet bag i alle selskabets udgaver af Det Gamle og
Det Nye Testamente. Den samme regel anvendes, når det drejer sig om De
Gammeltestamentlige Apokryfer, som i dag ofte udgives sammen med
Den Jødiske Bibel og Det Nye Testamente.

Hvad angår De Apostolske Fædre, anvendes de forkortelser, der er anført
bag i Cappelørn, Hyldahl og Wibergs danske oversættelse fra 1985.

Når det drejer sig om Josefus’ værker, anvendes følgende gængse danske
(og internationale) forkortelser på hans fire værker: Den Jødiske Krig (Bel-
lum Judaicum): Bell., Jødernes Gamle Historie (Antiquitates Judaicae): Ant.,
Selvbiografien (Vita): Vita, og Mod Apion (Contra Apionem): Ap.

I alle andre tilfælde, dvs. De Gammeltestamentlige Pseudepigrafer,
Qumran- eller Dødehavsskrifterne, Filons skrifter, kirkefædrene, græske
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og latinske forfatteres værker samt den rabbinske litteratur, skrives det en-
kelte skrifts titel altid helt ud, vel at mærke i dansk oversættelse.

Endelig anvendes forkortelserne GBL for Gads Bibel Leksikon (bd. 1-2),
København 1998 og NTH for Den nytestamentlige tids historie, red. S. Pe-
dersen, Aarhus 1994.
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FORORD

Formålet med En religion bliver til er at præsentere en samlet fremstilling
af kristendommens tilblivelse: dens forudsætninger, grundlæggelse og sær-
præg. Det er samtidig hensigten at drage læserne ind i den forskningspro-
ces, som fremstillingen i denne bog afspejler og beskriver.

Bogens centrale problematik er selve tilblivelsesprocessen, dvs. den pro-
ces af etapevis ud- og adskillelse, der forløber fra et bestemt udgangspunkt
i den antikke jødedom til det tidspunkt, da adskillelsesprocessen kan skøn-
nes at være fuldbyrdet, og kristendommen kan siges at være etableret som
en ny og selvstændig religion i Det Romerske Imperium. Denne kristen-
dommens tilblivelsesproces forløber fra Johannes Døbers optræden i den
antikke jødedom (ca. år 25-30 e.v.t.), over Jesus (ca. år 30), Jesus-bevægel-
sen (ca. 30-110), Paulus (ca. 40-60), bevægelsens anden, tredje og fjerde
generation bag de kanoniske evangelier (ca. 80-110), Apostlenes Gerninger
(ca. 90-100) og resten af Det Nye Testamente frem til De Apostolske Fæd-
re, specielt Ignatios fra Antiokia (ca. år 110), da denne proces efter mit skøn
var afsluttet (jf. kap. 1.1.2 og 16.1). For perspektivets skyld har det dog ofte
været nødvendigt at gå ud over denne grænse ved år 110. Adskillige gange
må vi inddrage perioden fra 110 til 150, og i enkelte tilfælde (især i kap. 19)
har vi måttet foretage flere udblik helt frem til kejser Theodosius Den Store
(379-395).

Denne fremstilling sigter imod at afhjælpe en mangel i både dansk og
skandinavisk faglitteratur. Mærkeligt nok er der i det 20. århundrede kun
blevet skrevet få, ofte alt for kortfattede og aldrig helt dækkende, fremstil-
linger af dette emne på dansk.1 Både i forskning og i undervisning – på uni-

1   Drachmann (1908) 1919 og Koch 1963 er alt for kortfattede og dækker kun
enkelte dele af emnet. Det samme gælder Noack (1962) 1975, kap. 7, “Det nye
Testamentes historiske oplysninger om Jesus og den ældste menighed” og Laursen
i NTH, kap. 8, “Urkristendommen. Historiske og sociale forhold”. Grønbechs tre
bøger om kristendommens grundlæggelse (1935, 1940 og 1941) er uensartede.
Jesus-bogen (1935) er uhistorisk, mens bøgerne om Paulus (1940) og Kristus
(1941) er mere tilfredsstillende, men uden sans for kristendommens tilblivelse som
en historisk proces. T. Christensen 1967 og 1970 beskæftiger sig ikke med kri-
stendommens forudsætninger, Jesus og Jesus-bevægelsen. Det samme gælder
Skarsaune 1996 og 1998. Hyldahl 1993 er langt mere dækkende. Den har sin
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versiteter, seminarier og til selvstudium – savnes en fyldig helhedsfremstil-
ling af kristendommens oprindelse.

Bogens indhold er blevet til på grundlag af mange års forskning og un-
dervisning ved Institut for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. At un-
dervisningen her – til forskel fra undervisningen i Det Nye Testamente i fa-
get Teologi – er mere religionshistorisk orienteret og religionsvidenskabe-
ligt perspektiveret, har naturligvis smittet af på nærværende fremstilling,
selv om denne først og fremmest er tænkt og tilrettelagt historisk. Derfor
lægges der i det følgende også vægt på religionshistoriske og religionsfæno-
menologiske sammenligninger mellem den fremvoksende kristendom og
andre nye religionsdannelser, både i hellenistisk-romersk tid og i senere pe-
rioder, ligesom der i enkelte tilfælde trækkes på moderne, især religionsso-
ciologiske, indsigter i, hvordan nye religioner bliver til.

Det hovedsynspunkt, der bærer bogen, er en begrundet formodning om,
at kristendommens tilblivelse bedst forstås som udviklingen af en ny religi-
on i hellenistisk-romersk tid.2 Det er derfor vigtigt at overveje, hvad en ny
religion er for noget, og at være opmærksom på, hvordan nye religioner bli-
ver til. Ud fra den synsvinkel samler interessen sig om Jesus-religionens til-
blivelsesproces i alle dens faser. Vi søger at følge denne proces i dens histo-
riske udvikling fra Jesus’ og hans tilhængeres – Jesus-bevægelsens – diskussi-
oner med og kritik af andre jødiske retninger, over deres voksende
konflikter med de samme retninger og med talsmænd for fælles jødiske in-
stitutioner såsom templet i Jerusalem. Vi forsøger at følge disse konflikter,
der synes at vokse og efterhånden at slå over i en proces af ideologisk, social
og organisatorisk udspaltning, først af Jesus-tilhængerne som en løsere for-
meret gruppering, efterhånden måske også som en mere fast organiseret
bevægelse. Efter Jesus’ død kom det hurtigt til en religiøs dyrkelse af Jesus,
hvilket med tiden blev til en ny kult og en gradvis dannelse af det, der kom

1 styrke i fremstillingen af vigtige dele af den antikke jødedom, centrale proble-
mer i den paulinske litteratur og Apostlenes Gerninger samt forskningens historie.
Den holder dog ikke, hvad titlen lover, fordi den ikke analyserer kristendommens
tilblivelse som et samlet problemkompleks og derfor heller ikke bringer nogen
fremstilling af sit emne som helhed. Heller ikke på engelsk, tysk og fransk forelig-
ger der nogen helt tilfredsstillende fremstilling af vort emne (se dog kap. 1.3).
2 I Bilde 1999a foreligger en kortfattet fremstilling af de hovedsynspunkter, som
ligger til grund for fremstillingen i nærværende bog.
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til at blive betegnet som “kristendommen”3 – en ny og selvstændig religion
i den hellenistisk-romerske verden i kultisk såvel som i ideologisk, social og
organisatorisk henseende. Bogens hovedformål er at analysere, klarlægge
og beskrive denne grundlæggelsesproces og at afdække de træk og kræfter,
der virkede i den.

Et særligt træk ved den foreliggende bog er, at den inddrager et stort antal
(153) tekster i selve fremstillingen. Teksterne er søgt integreret i fremstillin-
gen som dennes vigtigste fundament. De fleste tekster (106) har jeg selv
oversat til dette formål, og i de tilfælde (47), hvor jeg har anvendt andre for-
fatteres oversættelser, er det angivet efter den pågældende tekst. Alle tekster
er søgt dateret, og de tekster, der fylder tre linjer og derover, anføres udhæ-
vet med indrykning og afstand i forhold til hovedteksten. Teksterne er for-
synet med en fortløbende nummerering, og bag i bogen findes en fuldstæn-
dig fortegnelse over alle bogens tekster (Tekstliste, s. 554-555), hvor de tal,
der angives i parentes efter hver enkelt tekst, henviser til sidetal i bogen.
Særligt vigtige ord i de tekster, der er oversat fra hebraisk, græsk og latin,
anføres i parentes i transkriberet form. Endelig skal det understreges, at de
i bogen anførte tekster aldrig gennemgås fra a til z. Teksterne er anbragt i
en bestemt, ofte tematisk sammenhæng, som de skal belyse, og derfor ana-
lyseres kun de træk i hver enkelt tekst, som har betydning for konteksten.

Et andet gennemgående træk i nærværende fremstilling er, at antallet af fod-
noter er søgt begrænset. Det er først og fremmest sket for at skaffe mest mulig
plads til selve fremstillingen. En anden vigtig grund er den kendsgerning, at
mængden af videnskabelig litteratur til bogens emner er aldeles overvældende,
og at der derfor ville bestå en fare for, at antallet af fodnoter ville sprænge alle
grænser, hvis der løbende skulle føres en diskussion med andre forskere. Jeg
har derfor valgt en anden løsning. Med fare for at vælge vilkårligt, tilfældigt og
dermed uretfærdigt har jeg besluttet mig for kun at føre en dialog med meget
få og efter min mening indflydelsesrige værker fra sekundærlitteraturen. Da
der i disse tilfælde er tale om problemstillinger af grundlæggende betydning,
foregår denne dialog som regel i selve fremstillingen, hvor de pågældende vær-
ker anføres i parenteser i en kort form (se nedenfor), hvorfor de ikke belaster
fodnoterne. Kun i ganske få tilfælde har det været nødvendigt at benytte fod-
noter, nemlig til uundværlige oplysninger, som ellers ville bryde fremstillin-
gens forløb, og til forklaring af særligt vanskelige primærtekster. For dog at

3 Med denne formulering udelukkes det ikke, at Jesus-bevægelsen hurtigt blev
delt i nye grupper og sekter, som man i forskningen i dag ofte betegner som “kri-
stendomme” (jf. især kap. 18.6). 

FORORD
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yde den hidtil præsterede forskning en smule retfærdighed er der efter mange
afsnit tilføjet en bibliografisk note med en udvalgt bibliografi. Heri anføres især
nyere dansk og den nyeste internationale litteratur til det (de) emne(r), der be-
handles i det pågældende afsnit.

I fremstillingen og de bibliografiske noter vil sekundærlitteraturen blive
anført efter det såkaldte Harvard-system, dvs. alene med forfatternavn og
publikationsår for det pågældende værk, mens alle de nødvendige biblio-
grafiske data kun vil blive givet ét sted, nemlig i en samlet, alfabetisk biblio-
grafi bag i bogen (s. 539-553).

Bag i bogen er desuden anbragt seks geografiske og topografiske kort, der
dækker 1) Mellemøsten (Den Nære Orient), 2) Middelhavsområdet, 3)
Palæstina i det 1. århundrede e.v.t., 4) Jerusalem i samme periode, 5) temp-
let i Jerusalem og 6) Grækenland og Lilleasiens vestkyst (s. 529-534). Disse
områder udgør de geografiske rum, i hvilke de i denne bog behandlede fæ-
nomener og begivenheder udfolder sig. Endvidere henvises til den detalje-
rede indholdsfortegnelse (s. 5-10) og de fyldige person-, sag- og tekstregistre (s.
556-574) som redskaber, der kan lette læsernes orientering i bogen. Bag i
bogen er endelig placeret en alfabetisk navneliste med tilføjede årstal for de
personer fra antikken, der omtales i bogen (s. 535-538).

Til sidst er det mig en kær pligt her at udtrykke min tak til de mange, som
har bidraget til denne bogs tilblivelse. Det gælder først og fremmest adskil-
lige hold af interesserede studenter, især de to, som i forårssemesteret 2001
lagde ryg til en pædagogisk afprøvning af en foreløbig udgave af bogen.
Samtidig vil jeg gerne takke de kolleger, som på forskellig vis har stået mig
bi under udarbejdelsen af manuskriptet. Af dem ønsker jeg især at fremhæ-
ve Ellen Juhl Christiansen, Knud Ottosen, Carsten Riis og Mikael Roth-
stein, som alle har gennemlæst manuskriptet og fremsat forslag til rettelser
og forbedringer. Endvidere vil jeg takke Erik Hallager, som har tegnet bo-
gens geografiske kort, Forlaget ANIS og forlagsredaktør Henrik Brandt-
Pedersen for et godt samarbejde. Palæstinafonden og Lillian og Dan Finks
Fond har ydet et væsentligt bidrag til finansering af bogens trykning, hvil-
ket jeg her gerne vil udtrykke min taknemlighed for.

I det foreliggende fjerde oplag af bogen (2013) har jeg ikke ført fremstil-
lingen ajour, selv om jeg i mange tilfælde har ændret mine synspunkter og
tolkninger, hvilket vil finde udtryk i en ny bog Reconstructing Christian Be-
ginnings, som jeg netop nu arbejder på, og som jeg håber at kunne offent-
liggøre i løbet af 2015. Interesserede læsere henvises til min artikel: “Kri-
stendommens fødselsveer”. Artiklen vil udkomme i det religionshistoriske
tidsskrift Chaos, 60, 2014.
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1.  INDLEDNING

Vi begynder med at præsentere nogle af de problemer, som vi skal forsøge
at indkredse, belyse, analysere og forklare i denne bog. Det er vigtigt med
det samme at blive opmærksom på disse problemer, både fordi de ikke altid
er lige lette at få øje på, og fordi det ikke altid er en selvfølge, at man holder
fast i dem, og ikke for hurtigt stiller sig tilfreds med for nemme forklaringer
på dem. Vi fortsætter med at bringe en oversigt over de eksisterende kilder,
de forskellige typer, som disse kilder kan inddeles i, og de problemer, der er
forbundet med at bearbejde og analysere dette materiale. Under arbejdet
med de nævnte problemer og med kilderne til kristendommens tilblivelse
løber vi snart ind i fortolkninger af og hypoteser om kildematerialet og dets
indhold. Det kan derfor være hensigtsmæssigt allerede her i indledningen
at præsentere nogle af den tidligere forsknings mest markante fortolkninger
af kristendommens tilblivelse. På dette grundlag gøres derefter rede for de
hypoteser, teorier, metoder og termer, der i denne bog anvendes som ar-
bejdsredskaber. Fortolkninger, hypoteser, teorier, metoder og faglige ter-
mer kan vi ikke undgå at formulere, når vi arbejder med mennesker, sam-
fund, kultur og religion, både i nutid og fortid. Mange af de overvejelser,
som vi dermed sættes i gang med, spidser sig til i diskussioner om netop be-
greber, terminologi og metoder. Hvilke termer er de mest præcise? Hvilke
metoder er frugtbare i arbejdet med vore problemer og kilder? Og hvilke
hypoteser og teorier er bedst i stand til at forklare dem? Før vi for alvor kan
kaste os ud i arbejdet, er vi således nødt til at overveje og formulere de vig-
tigste af de arbejdsredskaber, som kræves, når vi skal analysere kilderne og
foreslå svar på de spørgsmål, som de rejser. Indledningen afsluttes med en
gennemgang af bogens opbygning.

1.1. Problemkatalog

Inden vi bringer en oversigt over de omtalte problemer, som vi skal bear-
bejde, er der grund til kort at overveje et mere fundamentalt problem, nem-
lig spørgsmålet om hvad historie er, og hvad det vil sige at arbejde historisk.
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1.1.1. Hvad er historie?
Det første problem, som vi støder på i arbejdet med kristendommens tilbli-
velse, består i, at denne er et fortidigt fænomen. Vi har ikke den samme di-
rekte adgang til fortiden, som vi har til nutiden.4 Vi kan ikke fotografere
fortiden eller optage den på bånd. Den levende virkelighed, som tidligere
har været til, er i dag definitivt forsvundet, og vi, som lever nu, er ude af
stand til på ny at blive samtidige med de forsvundne fortidige personer og
begivenheder. Vi kan derfor aldrig opnå de samme relationer til fortidens
virkelighed, som vi kan til nutidens. Denne fundamentale kendsgerning
rejser to beslægtede spørgsmål: 1) Hvordan kan vi så etablere en forbindelse
til tidligere tiders liv og virksomhed? 2) Og med hvilken ret kan vi udtale
os om fortiden?

Svaret ligger lige for, eftersom tidligere tiders mennesker ikke altid for-
svandt uden at efterlade sig spor. I mange tilfælde har de efterladt sig mas-
ser af spor, og disse spor betegner vi i reglen som kildemateriale. Dette ma-
teriale omfatter vel at mærke ikke kun skriftlige kilder, men også materielle
levn som bygninger, redskaber, keramik, mønter, billeder og andre gen-
stande.

Det er imidlertid vigtigt at blive opmærksom på, at dette kildemateriale
altid kun repræsenterer en begrænset del af tidligere tiders forsvundne vir-
keligheder. I kildematerialet har vi altid kun at gøre med enkelte, ofte til-
fældigt bevarede, fragmenter, men ikke de helheder, som fragmenterne i
fortiden var en del af. Og jo længere tilbage i fortiden (historien), vi ønsker
at bevæge os, jo færre kilder er der i reglen tale om, og jo vanskeligere bliver
det derfor at danne sig et sammenhængende billede af den pågældende
fortid.

Under alle omstændigheder består historieforskerens opgave i at begynde
med kildematerialet og på grundlag af dette – samt den fantasi, de spørgs-
mål, de begreber, de hypoteser og den viden, som forskeren tidligere måtte
have skaffet sig – at forsøge at danne sig et billede af den periode, den be-
givenhed eller den person, som kilderne vidner om. Historisk forskning kan
således siges at bestå i at danne sig billeder af fortiden. Udtrykt på en anden

4 Det skal dog fremhæves, at vi mennesker heller ikke har nogen direkte tilgang
til store dele af vor egen tid uden for vor personlige horisont. Også når det gælder
større udsnit af samtiden, bliver vi meget hurtigt afhængige af formidlinger, og
dermed af formidlernes fortolkninger og konstruktioner. Dermed kommer betin-
gelserne for at erkende sådanne fænomener i vor egen tid til at ligne de ovenfor
skitserede betingelser for vor adgang til fortiden. 
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måde, historisk forskning består altid i at foretage en rekonstruktion af forti-
den. Det er dog afgørende at fremhæve, at enhver historisk rekonstruktion
bør ske på en videnskabeligt forsvarlig og på en etisk ansvarlig måde. Det
vil sige, at historiske rekonstruktioner altid bør ske på grundlag af og under
respekt for kildematerialet, vel at mærke alle de til rådighed stående kilder,
som skal bearbejdes med alle til rådighed stående, fagligt anerkendte, me-
toder. Samtidig bør historiske rekonstruktioner ske på en ansvarlig, uhildet,
metodisk, konsekvent, systematisk, økonomisk og kreativ måde. Sagt med
andre ord, historikeren bør arbejde videnskabeligt med sit kildemateriale,
idet begrebet videnskab her indbefatter etisk ansvarlighed.5

Det videnskabelige arbejde med fortiden kan sammenlignes med den
proces, der foregår under en retssag, og den historiske forskers rekonstruk-
tion af fortidens historie kan sammenlignes med den – på en kritisk vurde-
ring af de under retssagen fremlagte vidneudsagn baserede – dom, som det
er dommerens opgave at fælde. Den sag, der forelægges for domstolen,
kender dommeren aldrig direkte og på første hånd, men kun gennem men-
neskers beretninger om den. Dommeren må derfor høre på alle de beret-
ninger, som det er muligt at fremskaffe, anklagerens og forsvarerens rede-
gørelser, den anklagedes vidnesbyrd, eventuelle vidners fremstillinger af,
hvad de har oplevet, samt forhold, som kan være af betydning for sagens be-
lysning og opklaring. Under denne proces er der lejlighed til at stille kritiske
spørgsmål til og krydsforhøre den anklagede og vidnerne. Når anklagerens
og forsvarerens procedurer er overstået, når alle vidner er hørt, når alle de
relevante forhold har været fremlagt, og når alle spørgsmål har været stillet,
er det dommerens opgave at analysere sagen og at fælde en dom om, hvad
der efter hans bedste skøn virkelig har fundet sted. Denne beretning skriver
dommeren ned som en begrundelse for den dom, han fælder. En sådan
dom kan sammenlignes med den dom, som en historisk forsker fælder om
et bestemt historisk spørgsmål, efter at han har analyseret alle til rådighed
stående kilder til belysning af sagen.

Når vi arbejder med emner som Jesus-bevægelsen og kristendommens
tilblivelse, gælder naturligvis de samme grundlæggende regler. Vi vil aldrig
kunne få fat på den levende virkelighed, som var Jesus’ og hans første til-

5 Det kan beskrives på flere måder, hvad det vil sige at arbejde videnskabeligt
med et materiale. Man kan også sige, at det betyder at sætte spørgsmålet om sand-
heden over alle andre hensyn. Man kan samtidig udtrykke det på den måde, at
videnskab står i modsætning til forudindtagethed, vilkårlighed og ideologi i betyd-
ningen fikse ideer, ønsketænkning og propaganda.
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hængeres. Vi vil aldrig kunne blive samtidige med Jesus og Paulus. Vi vil
kun – på grundlag af de bevarede kilder – kunne danne os begrundede bil-
leder af Jesus, Jesus-bevægelsen og den fremvoksende kristendom. Vi kan
ikke nå længere end til en ansvarlig historisk rekonstruktion. Dette pro-
blem vil følge os hele vejen igennem bogen.

Bibliografisk Note: Stanford 1994; Southgate 1996; O. Davidsen 1998; Bil-
de 1998b.

1.1.2. Hvornår kan vi tale om kristne og kristendom?
Det næste problem, som vi kort skal drøfte, er spørgsmålet om hvornår, det
er berettiget at tale om kristne og kristendom?

Begge disse ord kommer af navnet “Kristus”, som over det latinske
Christus går tilbage til det græske christos, der betyder “salvet”, dvs. det sam-
me som det hebraiske ord, som christos oversætter, nemlig mashiach (heraf
“Messias”). Med denne betegnelse hentydes til dén bestemte salvede kon-
ge, Messias, som det jødiske folk i århundrederne omkring vor tidsregnings
begyndelse ventede på som den befrier, der var forudsagt i jødernes hellige
skrifter (jf. kap. 3.2.2). Det jødiske folk længtes efter denne skikkelse, som
skulle fjerne de fremmedes herredømme og genoprette et uafhængigt jødisk
kongerige i Palæstina i stil med det, der i Anden Samuelsbog i Den Jødiske
Bibel fortælles om kong David, dvs. et samlet, stærkt, sejrrigt og retfærdigt
rige (2 Sam 2-10). På Jesus’ tid kender man således betegnelsen og titlen
Messias, og Jesus synes på et meget tidligt tidspunkt at være blevet tillagt
denne titel (jf. Matt 16,16 (tekst 1)). Der gik heller ikke lang tid, før denne
titel blev oversat til græsk, eftersom vi allerede i det ældste skrift i Det Nye
Testamente, nemlig Første Thessalonikerbrev (fra omkring år 50), kan se,
at denne titel ikke bare er blevet oversat til christos, men er blevet transfor-
meret til et personnavn, Kristus: Jesus Kristus (1 Thess 1,1). Formodentlig
var titlen Messias allerede på jødisk grund i Palæstina blevet så almindelig
i forbindelse med Jesus, at hans tilhængere synes at have talt om, at Messias
(er) Jesus, eller Jesus (er) Messias, hvilket snart kunne blive til Messias Jesus
eller Jesus Messias, som oversat til græsk blev til Jesus Kristus. Det er en
forbløffende kendsgerning, at dette udtryk allerede omkring år 50 e.v.t
kendtes på græsk og, vel at mærke, ikke som Den Salvede Jesus, Jesus Den
Salvede eller Messias Jesus, men som Jesus’ andet personnavn: Jesus
Kristus.

Hen omkring år 100 e.v.t. synes Jesus’ tilhængere at være blevet kaldt
“kristne” (på græsk: christianoi og på latin: christiani). I Det Nye Testamen-




